
Zpráva výboru o činnosti v účetním roce ledna do prosince 2013

V průběhu účetního  roku došlo  ke  změně  ve  výboru  i  správě  budov.  Bylo  zvoleno nové 
předsednictvo výboru, které přebralo celou agendu řízení SVJ. 

Výbor zajistil:
1. Bezproblémové pokračování dotací z programu Panel. Jedná se ročně o 406.000 Kč.
2. Během měsíce ledna se jednotliví členové výboru podíleli na předávání celé agendy 

SVJ a vypracovali předávací protokoly, které dnes slouží jako obsahové seznamy pro 
jednotlivé šanony. Výbor dále provedl revizi dodavatelských smluv a soudních sporů, 
pojištění budov, revize  elektro a protipožární.  

3. Na základě poptávky byl vybrán nový právní zástupce SVJ pan JUDr. Stanislav 
Vytejček. Náklady na právní služby jsou účtovány dle hodinové sazby. 

4. Optimalizování  počtu  kontejnerů v našem SVJ  vedlo  ke  snížení  ceny  za  odvoz 
odpadu o 24 000 Kč/rok.

5. Výbor zrušil pevnou linku, která byla v provozu jen v úředních hodinách a náklady se 
pohybovaly okolo 1500 Kč/měsíc a zvolil provoz  mobilního telefonu 605 179 360, 
který je v provozu ve všední dny od 8-20 hod. Náklady činí 750 Kč/měsíc.

6. Výbor  vypracoval  nový,  podrobnější  rozpočet,  doplněný  o  služby;  tím  máme 
detailnější  přehled o financích v jednotlivých měsících. 

7. Výbor převzal správu budov, čímž ušetřil náklady, které jen od června do prosince 
2013 činily 70.000 Kč. 

8. Proběhlo výběrové řízení na nového dodavatele bytových vodoměrů + zajištění 
jejich  výměny,  která  byla  provedena  v požadovaném  termínu  a  za  dohodnutých 
podmínek. V této souvislosti byly rovněž  instalovány nové vodoměry v kotelně, aby 
bylo  možné  provádět  přesnější  kontrolu  odečtů.  Rozdíly,  které  tak  vznikaly  mezi 
patními a bytovými vodoměry, by se tak  měly minimalizovat. 

9. Pro  vyúčtování  byl  proveden  mimořádný  odečet  elektroměrů,  které  jsou  ve 
společném vlastnictví SVJ, aby se předešlo dohadným položkám. 

10. Výbor zavedl  nový systém kontroly finančních operací –  předsedkyně  výboru, 
který má největší zodpovědnost, provádí platby přes internet - banking. Každý měsíc 
je  sestaven  podrobný  seznam i  s kopiemi  faktur,  který  další  člen  výboru  měsíčně 
kontroluje.  Na každé  schůzi  výboru rovněž  probíhá  schvalování  finančních  příjmů 
a výdajů  a  projednává  se  zpráva  o  dlužnících.  Každé  čtvrtletí  pak   dozorčí  rada 
provádí kontrolu internet - bankingu s bankovním výpisem. 

11. Výbor odhlasoval,  že nebude navrhovatelem  trestního oznámení na bývalé vedení 
SVJ a správce. Vzhledem ke skutečnosti, že stejně trestní oznámení bylo soukromou 
osobou podáno, výbor se jím na výzvy Policie ČR musí zabývat. 

12. Výbor  konstatuje,  že  se  díky  aktivnímu  přístupu  některých  členů  výboru 
podařilo  zajistit,  že  v současné  době  nemáme  žádného  dlužníka.  Stav 
k 31.12.2013.

13. Parkovací stání – výbor upravil pravidla a podmínky pro přidělení parkovacích stání. 
Tyto byly vyvěšeny na nástěnkách v jednotlivých vchodech od 3. února 2013. Pravidla 
byla  značně  zjednodušena  a  oproti  původním  výbor  změnil  přidělení  na  základě 
trvalého bydliště na vlastnictví. 
Dále výbor nechal vyrobit  nové parkovací karty a reflexní tabule s cílem zajistit 
lepší přehlednost a informovanost uživatelů i návštěvníků.

14. Kotelna – budova i technologie jsou v původním stavu (mimo výměny jednoho kotle 
a nutných oprav) již od roku  1981. Všechny technologie jsou tedy značně zastaralé 
a topení  se stalo značně prodělečným.  Pro informaci  -  vývoj  cen za poslední  čtyři 
roky:  2009-2010 byla cena tepla 555 Kč/1GJ;

2010-2011 byla cena tepla 671,27 Kč/GJ;
2011-2012 byla cena tepla 790  Kč/GJ;
2012-2013 byla cena tepla 834 Kč/GJ. 



V současnosti  je  řešení  vytápění  hlavním  problémem  výboru,  záležitost  je 
intenzivně řešena a je hledána nejschůdnější cesta!

15. Výbor se aktivně podílel na údržbě společného majetku – např. natřením laviček, 
údržbou  dětského  hřiště,  opravami  basketbalových  košů  apod.;  a  rovněž  drobnou 
údržbou jednotlivých domů.

Dodavatelské smlouvy –  proběhla  revize  smluv s jednotlivými  dodavateli.  Výbor  upravil 
smlouvu s firmou Lesk, s.r.o. která se nám stará o úklid domů a zeleně. Došlo k podpisu nové 
smlouvy a snížení ceny o 2000 Kč/měs., což ročně činí 24 tis. Kč.

Soudní spory – SVJ vedlo tři soudní spory s vlastníky a další dva s bývalou správcovskou 
firmou Dejdar.  Dva spory s vlastníky skončily dohodou o narovnání a vzetím žaloby zpět. U 
posledního sporu bohužel nedošlo k dohodě.  S firmou Dejdar došlo po více jak 10 letech 
k ukončení  sporu,  který  naše  SVJ  vyhrálo.  Firma  Dejdar  prostřednictvím  svého  právního 
zástupce navrhla splátkový kalendář ve výši 20 .000 Kč/měsíc. Druhý spor, který vede firma 
Dejdar proti  SVJ (bývalému Osparu)  a  který byl  podán již  v roce 2002,  se  teprve  začíná 
rozbíhat a zatím nebylo nařízeno žádné stání. 

Pojištění budov – výbor zajistil 4 nabídky od různých pojišťoven, čímž dosáhl lepší ceny 
pojištění.  Kromě  samotného  pojištění  budov  byla  pojistka  rozšířena  o  pojištění  proti 
vandalismu, krádeži, odpovědnosti za škody a také odpovědnost za škody způsobenou členy 
orgánů společenství.  

Správa budov – výbor vypsal poptávku na pozici „údržbář/správce“. Protože výbor převzal 
všechny agendy během ledna a sám zjišťoval, co přesně je kompletní náplní správce, rozhodl 
vzhledem k časové flexibilitě, nákladům na správu a kompletní znalosti našeho SVJ, ponechat 
správu budov v rukách výboru SVJ. Výkon správy rozdělil  mezi  jednotlivé členy výboru. 
Podrobně o tom informoval v zápisu z  2. dubna 2013. Dle Stanov a OŘ výbor vykonává 
správu na základě Dohody o provedení práce. Stav byl odsouhlasen shromážděním vlastníků.
Poznámka:  Výbor prošetřil  nabídky od externích firem,  které  se přihlásily do výběrového 
řízení. Všechny nabídky externích firem hluboce převyšovaly náš rozpočet na správu. Cena se 
pohybovala mezi 140-260 Kč/byt dle rozsahu prací. 
Připomínáme,  že  vlastníci  jednotek  v našem  SVJ  platí  dle  evidenčních  listů   67,- 
Kč/byt/měsíc – tj.  u 204 bytových jednotek 13.668 Kč/měsíc.  

Správa + administrativa 
od června do prosince 2012 – 19.000 Kč/měsíc – když byla správkyní paní Jindřichová.

Správa + administrativa 
od ledna do května 2013 – 10 -12.000 Kč/měsíc – když správu vykonávají členové výboru.
Měsíční úspora tak činí 7 – 9 tis. Kč/měsíc.

Shromáždění vlastníků dne 6.12.2012 schválilo,  že tento model funguje od března 2013 a 
správa budov bude i nadále vykonávána výborem. 

Výbor SVJ


